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URADNI VESTNIK
Na podlagi 29. in 61. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS, št.: 72/93, 57/94, 14/95,
63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02,
72/05, 100/05, 14/07, 60/07, 94/07 in 76/08),
149. člena Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS,
št.: 41/04, 17/06, 20/06, 39/06 in 70/08), 3., 4. in
17. člena Zakona o prekrških (Ur. l. RS, št.: 7/03,
86/04, 23/05, 44/05, 55/05, 40/06, 51/06, 115/06
in 117/08), Uredbe o ravnanju z odpadki (Ur. l.
RS, št.: 34/08), Uredbe o ravnanju z biološko
razgradljivimi kuhinjskimi odpadki (Ur. l. RS,
št.: 68/08), Uredbe o odlaganju odpadkov na
odlagališčih (Ur. l. RS, št.: 32/06, 98/07 in 62/08
), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini
Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št.:
7/00), ter na podlagi 22., 66. in 67. člena Statuta
Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš,
št.: 5/99, 3/01 in 8/06), je Občinski svet Občine
Mengeš na svoji 29. redni seji dne 10. 12. 2009
sprejel
ODLOK
O RAVNANJU S KOMUNALNIMI
ODPADKI V OBČINI MENGEŠ
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja ravnanje s komunalnimi odpadki
iz gospodinjstev in njim podobnimi odpadki,
ki nastajajo v industriji, obrti in storitvenih
dejavnostih, vključno z ločeno zbranimi
frakcijami.
S tem odlokom se določi vrsta in način zbiranja ter
odlaganje komunalnih odpadkov, zaračunavanje
ravnanja s komunalnimi odpadki, ravnanje z
neurejenimi odlagališči odpadkov, nadzor nad
ravnanjem z odpadki ter kazni za nepravilno
ravnanje z odpadki.
Ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje
komunalnih odpadkov je obvezna gospodarska
javna služba (v nadaljevanju: javna služba),
organizirana v okviru Javnega komunalnega
podjetja Prodnik, d.o.o. (v nadaljevanju:
izvajalec).
2. člen
Ravnanje s komunalnimi odpadki zajema
zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje
odpadkov, vključno z nadzorom tega ravnanja
in okoljevarstvenimi ukrepi med delovanjem in
po zaključku delovanja objekta ali naprave za
predelavo in odstranjevanje odpadkov.
3. člen
Povzročitelj komunalnih odpadkov je vsaka
fizična ali pravna oseba na območju občine
Mengeš, katere delovanje ali dejavnost povzroča
nastajanje komunalnih odpadkov (izvirni
povzročitelj odpadkov). Povzročitelj odpadkov je
tudi vsaka oseba, ki po pooblastilu povzročitelja
komunalnih odpadkov prepušča komunalne
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odpadke izvajalcu.

4. člen
Stroške javne službe so dolžni plačevati
uporabniki javne službe.
Cena javne službe izvajanja zbiranja, predelave
in odlaganja komunalnih odpadkov je sestavljena
iz vseh stroškov, ki nastajajo pri izvajanju javne
službe in se določa na način, kot ga opredeljuje
vsakokratni predpis pristojnega državnega
organa.
Ceno na predlog izvajalca potrdi Občinski svet
Občine Mengeš.
Izvajalec vodi posebne evidence prilivov iz
plačil za ravnanje z odpadki za vsako sestavino
cene posebej.
5. člen
Za zagotavljanje kakovostne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki je na celotnem območju
občine Mengeš uvedeno ločeno zbiranje
odpadkov, obvezna gospodarska javna služba
zbiranja in odvoza organskih odpadkov iz
gospodinjstev pa se izvaja v naseljih Mengeš,
Topole in Loka pri Mengšu.

zbiranje odpadkov morajo biti nameščene tako,
da ustrezajo funkcionalnim, higienskim in
estetskim pogojem prostora, kjer so nameščeni.
Posode zagotovi in vzdržuje izvajalec javne
službe na lastne stroške. Vse stroške odprave
poškodb posod, ki so posledica nepravilne
uporabe, morajo poravnati uporabniki.
9a. člen
Uporabnik, ki pridobi soglasje, da lahko organske
odpadke kompostira v hišnem kompostniku,
ni zavezanec za uporabo obvezne gospodarske
javne službe zbiranja in odvoza organskih
odpadkov iz gospodinjstev.
Vloga za izdajo soglasja iz prvega odstavka tega
člena se vloži pri izvajalcu na posebnem obrazcu,
ki je na voljo na njegovem sedežu oz. na njegovi
spletni strani.
Izvajalec uporabniku potrdi sprejem njegove
vloge in ga obvesti o datumu pregleda ustreznosti
hišnega kompostnika. Pregled se opravi v 15 dneh
od prejema popolne vloge.

6. člen
Uporabniki javne službe (v nadaljevanju
uporabniki) so:
a) lastniki oziroma uporabniki stanovanjskih,
poslovnih in počitniških objektov,
b) skupnosti etažnih lastnikov v večstanovanjskih
objektih,
c) pravne in druge osebe, ki svojo dejavnost
opravljajo s sedežem ali sedežem poslovne
enote na območju občine Mengeš ali s svojo
dejavnostjo na področju občine Mengeš
povzročajo odpadke.

Hišni kompostnik mora ustrezati vsem
funkcionalnim, higienskim, biološkim in
tehničnim pogojem, ki so določeni v Pravilniku
o zbiranju in odvozu komunalnih odpadkov v
občini Mengeš (v nadaljevanju: pravilnik).

Uporabniki, ki se ukvarjajo s kmetijsko
dejavnostjo in razpolagajo z gnojišči, niso
zavezanci za uporabo obvezne gospodarske javne
službe zbiranja in odvoza organskih odpadkov iz
gospodinjstev.

Pristojni organ, ki opravlja inšpekcijski nadzor,
lahko kadarkoli po pridobitvi soglasja preveri,
ali hišni kompostnik izpolnjuje pogoje iz
pravilnika. Če ugotovi, da hišni kompostnik ne
izpolnjuje navedenih pogojev, se izda odločba,
s katero se uporabnika ponovno vključi v
seznam uporabnikov obvezne gospodarske
javne službe ravnanja z organskimi odpadki iz
gospodinjstev.

7. člen
Evidence o uporabnikih storitev vodi izvajalec.
8. člen
O načinu in urnikih zbiranja vseh vrst komunalnih
odpadkov mora izvajalec pravočasno obvestiti
uporabnike, da lahko pripravijo komunalne
odpadke za odvoz oziroma zbiranje.
Izvajalec javne službe mora o spremembah
zbiranja komunalnih odpadkov uporabnike
obvestiti najmanj en mesec pred začetkom
veljavnosti sprememb.
9. člen
Posode za zbiranje komunalnih odpadkov pri
uporabnikih in na skupnih mestih za ločeno

Če izvajalec ugotovi, da hišni kompostnik
ustreza pogojem, ki so navedeni v četrtem
odstavku tega člena, izda soglasje in ga izloči
iz seznama uporabnikov obvezne gospodarske
javne službe ravnanja z organskimi odpadki iz
gospodinjstev.

Uporabnik mora omogočiti pooblaščeni osebi,
ki opravlja inšpekcijski nadzor na podlagi
prejšnjega odstavka tega člena, pregled svojega
hišnega kompostnika.
9b. člen
Na območju občine, kjer se ne izvaja obvezna
gospodarska javna služba zbiranja in odvoza
organskih odpadkov iz gospodinjstev (naselje
Dobeno), je uporaba hišnega kompostnika
obvezna.
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Hišni kompostnik iz prvega odstavka tega člena
mora ustrezati vsem funkcionalnim, higienskim,
biološkim in tehničnim pogojem, ki so določeni
v pravilniku.
Pristojni organ, ki opravlja inšpekcijski nadzor,
lahko preveri, ali hišni kompostnik izpolnjuje
pogoje iz pravilnika. Če ugotovi, da hišni
kompostnik ne izpolnjuje navedenih pogojev, se
izda odločba, s katero se naloži zavezancu, da v
roku 30 dni zagotovi njegovo ustreznost v skladu
s pravilnikom.
Zavezanec mora omogočiti pooblaščeni osebi,
ki opravlja inšpekcijski nadzor na podlagi
prejšnjega odstavka tega člena, pregled svojega
hišnega kompostnika.
II. GOSPODINJSKI
IN NJIM PODOBNI ODPADKI
10. člen
Vsak uporabnik je dolžan imeti ustrezne posode
za zbiranje posameznih vrst odpadkov v skladu
s tem odlokom.
Gospodinjski odpadki se zbirajo pri uporabnikih
v tipiziranih posodah, namenjenih za odvoz
odpadkov, ali v hišnem kompostniku.
Mešane komunalne odpadke, ki jih zaradi
občasno povečane količine ni mogoče odložiti v
posode, je dovoljeno odložiti v tipizirane vreče
za komunalne odpadke, ki jih uporabnik kupi
pri izvajalcu javne službe. Z nakupom tipizirane
vreče plača uporabnik vse stroške ravnanja z
odpadki.
V tipiziranih vrečah ni dovoljeno zbirati
odpadkov, ki se zbirajo ločeno.
Dimenzije posod oziroma vrsto sredstev za
zbiranje gospodinjskih odpadkov pri uporabnikih
morajo uporabniki prilagoditi količinam
odpadkov, ki jih odlagajo v posodo, in tehnologiji
odvažanja, ki jo uporablja izvajalec javne
službe.
Občina na predlog izvajalca s pravilnikom določi
tudi obvezen tip posod in tipiziranih vreč, ki so
jih dolžni uporabljati uporabniki.
Izvajalec je dolžan uporabnike informirati
o primernih posodah za zbiranje in odvoz
gospodinjskih odpadkov, prav tako jih je
dolžan pravočasno obvestiti o urnikih odvozov
posameznih vrst odpadkov.
Izvajalec javne službe je dolžan priskrbeti
uporabniku posode za zbiranje gospodinjskih
odpadkov, ki nastajajo pri njem.
11. člen
Uporabniki so na dan rednega odvoza posamezne
vrste odpadkov dolžni postaviti zaprte posode
oziroma vreče za odvoz gospodinjskih odpadkov
na zbirno mesto.
Uporabniki so na dan rednega odvoza posamezne
vrste odpadkov po odvozu le-teh dolžni pospraviti
oz. umakniti posode s ceste, ulice in pločnika.
Zbirno mesto je prostor, kamor uporabniki pred
odvozom odpadkov namestijo posode za zbiranje
odpadkov, da jih izvajalec javne službe lažje in
bolj ekonomično izprazni.
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Zbirna mesta so približno 1 (en) meter oddaljena
od ceste, primerne za dostop smetarskih vozil.
V kolikor tega ni mogoče zagotoviti, uporabniki
in izvajalec javne službe sporazumno določijo
drugo ustrezno zbirno mesto.
Uporabniki so dolžni urediti zbirno mesto za
nemoteno pobiranje gospodinjskih odpadkov.
V zimskem času je uporabnik dolžan z zbirnega
mesta očisti sneg in tako zagotoviti nemoten
odvoz gospodinjskih odpadkov.
Najmanjša širina dostopne poti za vozilo za
prevoz odpadkov do zbirnega mesta mora biti 3
(tri) metre, najmanjša višina pa 4 (štiri) metre.
V novih zazidljivih območjih je potrebno s
prostorsko izvedbenimi akti predvideti tudi
mesta za zbiranje odpadkov in obračališča,
ki so primerna za obračanje vozil za prevoz
odpadkov.
Izvajalec javne službe je dolžan posode za
odpadke po izpraznitvi vrniti na zbirno mesto.
Kadar izvajalec pri praznjenju posod zbirno
mesto onesnaži, ga je dolžan takoj očistiti.
12. člen
Odlaganje in zbiranje komunalnih odpadkov
izven posod in vreč, določenih v šestem odstavku
10. člena tega odloka, ni dovoljeno.
Izvajalec je dolžan odpeljati tudi komunalne
odpadke, odložene v nasprotju s prejšnjim
odstavkom tega člena in o povzročitelju teh
odpadkov obvestiti pristojni nadzorni organ.
Na območjih, kjer fizično ni mogoče, da ima
vsak uporabnik svoj zabojnik, in kadar je to
potrebno zaradi učinkovitejšega izvajanja javne
službe, lahko uporabniki v dogovoru z izvajalcem
določijo skupna mesta za zbiranje odpadkov.
13. člen
Če izvajalec ugotovi, da uporabnik za zbiranje
odpadkov uporablja premajhno ali netipizirano
posodo, o tem obvesti pristojni inšpekcijski
organ, ki lahko z odločbo naloži uporabniku in
izvajalcu, da najpozneje v roku 15 dni zagotovita
večjo, primernejšo posodo.
14. člen
Uporabnik je dolžan redno čistiti posode za
odlaganje odpadkov, ki so nameščene pri
uporabniku. Ne glede na to, mora izvajalec javne
službe v obdobju tedenskega pobiranja organskih
odpadkov enkrat mesečno strojno očistiti
notranjost posode za ločeno zbiranje organskih
odpadkov in o tem voditi evidenco.
15. člen
Odvoz odpadkov se opravlja po sprejetem
odvoznem redu izvajalca, ki mora biti javno
objavljen in dostopen vsem zainteresiranim.
Odvoz odpadkov z zbirnih mest pri uporabniku
se izvaja:
- mešani komunalni odpadki na 14 dni,
- ločeno zbrana embalaža na 14 dni (izmenično
z mešanimi komunalnimi odpadki),
- organski odpadki od vključno marca do
oktobra tedensko, od vključno novembra do
februarja na 14 dni.

Izvajalec javne službe in uporabniki se lahko
v izjemnih primerih dogovorijo za pogostejše
praznjenje zabojnikov ali praznjenje zabojnikov
na klic (samo v primerih velikosti zabojnika
5 m³ in več) na lokacijah, kjer nastaja večja
količina odpadkov (blokovske pozidave, večja
podjetja …), če navedene frekvence odvoza ne
omogočajo normalnega izvajanja javne službe
zaradi prostorskih ali sanitarnih možnosti.
Če gospodinjskih odpadkov zaradi višje sile ali
katerih drugih ovir na cesti ni mogoče odpeljati
na dan rednega odvoza, mora izvajalec odpadke
odstraniti najpozneje en dan po prenehanju
vzroka, zaradi katerega odpadkov ni bilo mogoče
redno odpeljati.
16. člen
Izvajalec zaračunava uporabnikom javne službe
izvajanje javne službe ravnanja z odpadki
mesečno. Stroški javne službe uporabniku
(smetarina) se uporabniku izračunajo tako, da se
velikost zabojnika za mešane komunalne odpadke
pomnoži s 4,33 (število odvozov v letu deljeno
s številom mesecev v letu) in s seštevkom vseh
cen za ravnanje z odpadki (odvoz, predelava,
odlaganje). Smetarina vsebuje vse stroške
izvajanja obveznih javnih služb ravnanja z
odpadki, razen ravnanja z organskimi odpadki.
V primeru, da se javna služba odvoza odpadkov
izvaja v skladu s tretjim odstavkom 16. člena in je
frekvenca odvoza mešanih komunalnih odpadkov
večja od frekvence, določene v drugem odstavku
16. člena, se številka 4,33 pomnoži še s faktorjem
povečanja frekvence odvoza.
V primeru, da se javna služba odvoza odpadkov
izvaja v skladu s tretjim odstavkom 16. člena,
ko se praznjenje zabojnikov izvaja na klic,
se smetarina izračuna kot zmnožek volumna
zabojnika ter seštevkom vseh cen za ravnanje z
odpadki (odvoz, predelava, odlaganje).
Ravnanje z organskimi odpadki iz gospodinjstev
se zaračunava ločeno od smetarine tistim
uporabnikom, ki so kot uporabniki navedeni v 6.
členu pod točko a) in b) in se nahajajo v območju,
ki je s pravilnikom določeno kot območje, kjer se
izvaja ločeno zbiranje organskih odpadkov. Cena
za ravnanje z organskimi odpadki se izračuna
na način, da se velikost zabojnika za organske
odpadke pomnoži s 3,58 (tj. povprečno število
odvozov na mesec v koledarskem letu, ki se
izračuna kot število odvozov v letu deljeno s
številom mesecev v letu).
17. člen
Izvajalec vzpostavi evidenco zavezancev za
plačilo storitev in evidenco volumna posod pri
zavezancih.
Zavezanec lahko pisno zahteva spremembo
podatka v evidenci, če ta podatek ne ustreza več
dejanskemu stanju. Če se izvajalec z zahtevano
spremembo ne strinja, izda sklep o zavrnitvi
zahtevka.
18. člen
Organizatorji javnih prireditev morajo v času
trajanja prireditve prireditveni prostor opremiti
z ustreznimi posodami za zbiranje odpadkov in
zagotoviti odvoz odpadkov.
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Po končani prireditvi morajo najpozneje v 6
(šestih) urah poskrbeti, da se prireditveni prostor
očisti. Posode zagotovi izvajalec javne službe.
III. LOČENO ZBIRANJE
KOMUNALNIH ODPADKOV
19. člen
Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov po tem
odloku zajema zbiranje komunalnih odpadkov na
posebej določenih mestih v zbiralnicah ločenih
frakcij in zbirnem centru.
20. člen
Mesta za ločeno zbiranje odpadkov so mesta,
ki so urejena za zbiranje ločeno zbranih frakcij
odpadkov. Vsa mesta so označena in opremljena s
posodami, ki so namenjene zbiranju posameznih
vrst odpadkov.
Skupna zbiralnica ločenih frakcij je zbirno mesto
za določene vrste odpadkov, ki se ločeno zbirajo
na način, da uporabniki ločeno zbrane vrste
odpadkov dostavijo do skupne zbiralnice ločenih
frakcij ter jih tam pravilno odložijo v posode za
posamezno vrsto odpadka.
Individualna zbiralnica ločenih frakcij je zbirno
mesto za določene vrste odpadkov, ki se ločeno
zbirajo pri uporabniku v posebni posodi za
posamezno frakcijo.
21. člen
Izvajalec obvesti uporabnike o začetku in načinu
ločenega zbiranja komunalnih odpadkov z javnim
obvestilom. To obvestilo mora vsebovati navodila
za ločeno zbiranje, opis ločenega zbiranja
in obrazložitev potreb po ločenem zbiranju
odpadkov.
O ločenem zbiranju odpadkov mora zbiralec
odpadkov na lokalno običajen način obvestiti
javnost najmanj en mesec pred pričetkom
zbiranja.
22. člen
Izvajalec je dolžan redno vzdrževati in redno
čistiti posode za ločeno zbiranje odpadkov na
skupnih zbiralnicah ter vzdrževati prostor na
območjih skupnih zbiralnic ločenih frakcij.
Izvajalec je dolžan redno vzdrževati posode
za ločeno zbiranje odpadkov na individualnih
zbiralnicah ločenih frakcij.
V kolikor posode za zbiranje odpadkov ne
omogočajo več normalnega odlaganja odpadkov
in jih je treba nadomestiti, posode nadomesti
izvajalec.
Ob poškodovanju posod z nepravilno uporabo,
nasiljem ali drugim poškodovanjem, ki ni
povezano z redno rabo posod, krije stroške
zamenjave tisti, ki je poškodbe povzročil.
23. člen
V skupnih zbiralnicah za ločeno zbiranje
komunalnih odpadkov se ločeno zbirajo:
- papir in drobna lepenka, vključno z drobno
odpadno embalažo iz papirja ali lepenke,
- drobna odpadna embalaža iz stekla.
V individualnih zbiralnicah za ločeno zbiranje
komunalnih odpadkov se ločeno zbirajo:
- drobna odpadna embalaža iz plastike ali
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sestavljenih materialov in kovin,
- organski (kuhinjski in vrtni) odpadki iz
gospodinjstev (samo uporabniki storitev iz 6.
člena, navedeni pod tč. a) in b)).
Skupne zbiralnice se lahko uporabljajo tudi za
ločeno zbiranje drugih vrst odpadkov, ki jih je
dovoljeno zbirati na tako urejenih mestih.
Opremo za ločeno zbiranje drugih vrst odpadkov
se na mesta skupnih zbiralnic lahko postavi le na
podlagi pogodbe z izvajalcem javne službe.
24. člen
V posode za zbiranje komunalnih odpadkov je
prepovedano odlagati tiste vrste odpadkov, za
katere posamezne posode niso namenjene.
25. člen
Na vseh posodah za ločeno zbiranje odpadkov
mora biti nedvoumno označeno, za katere
odpadke so posode namenjene.
Na posodah, nameščenih na skupnih zbiralnicah,
mora biti naveden tudi naslov izvajalca in
telefonska številka izvajalca.
26. člen
Skupne in individualne zbiralnice so občinska
javna infrastruktura. Odvoz in ravnanje z odpadki
ter vzdrževanje objektov in posod za ločeno
zbiranje odpadkov in opreme v njih je obveza
izvajalca in strošek izvajanja javne službe.
27. člen
V novih zazidljivih območjih je potrebno s
prostorsko izvedbenimi akti predvideti tudi mesta
za postavitev skupnih zbiralnic.
Skupne zbiralnice mora v času gradnje zgraditi in
opremiti investitor komunalne infrastrukture.
IV. ZBIRANJE KOSOVNIH
KOMUNALNIH ODPADKOV
28. člen
Kosovni odpadki so komunalni odpadki, ki so
praviloma ločeno zbrani in zaradi velikosti,
oblike ali teže niso primerni za zbiranje v
tipiziranih posodah ali vrečah za odpadke.
Odpadna vozila, gradbeni material in vejevje niso
kosovni odpadki in jih izvajalec javne službe ni
dolžan odpeljati.
Povzročitelj odpadkov, ki jih izvajalec v času
odvoza kosovnih odpadkov ni dolžan odpeljati,
mora zagotoviti njihovo odstranitev v najmanj 5
urah po končanem odvozu.
29. člen
Zbiranje kosovnih odpadkov iz gospodinjstev je
treba organizirati najmanj dvakrat letno.
Izvajalec je dolžan vsaj 1 (en) teden pred
zbiranjem kosovnih odpadkov uporabnike
obvestiti, kdaj in kako bo odvoz kosovnih
odpadkov potekal, kako naj odpadke pripravijo
in katere odpadke bo v tem času pobiral.
30. člen
Izvajalec je dolžan kosovne odpadke ustrezno
razstaviti in dele, ki jih je mogoče uporabiti,
oddati v nadaljnjo uporabo.

V. ZBIRANJE NEVARNIH
KOMUNALNIH ODPADKOV IZ
GOSPODINJSTEV
31. člen
Zbiranje nevarnih komunalnih odpadkov
iz gospodinjstev zagotavlja izvajalec javne
službe.
32. člen
Zbiranje nevarnih komunalnih odpadkov iz
gospodinjstev je treba organizirati najmanj
dvakrat letno s premično zbiralnico.
33. člen
O zbiranju nevarnih komunalnih odpadkov mora
izvajalec obvestiti javnost najmanj en teden
pred začetkom zbiranja. Izvajalec je dolžan
pred začetkom zbiranja nevarnih odpadkov iz
gospodinjstev uporabnike na krajevno običajen
način obvestiti, kdaj in kako bo odvoz teh
odpadkov potekal, kako naj odpadke pripravijo
in katere odpadke bo v tem času zbiral.
34. člen
Izvajalec je o zbiranju nevarnih odpadkov dolžan
voditi evidenco.
VI. ZBIRANJE ODPADKOV
V ZBIRNEM CENTRU
35. člen
Zbirni center je prostor, urejen in opremljen za
ločeno zbiranje vseh vrst ločenih frakcij, ki jih
določajo ustrezni predpisi, kjer povzročitelji
komunalnih odpadkov prepuščajo izvajalcu
javne službe ločeno zbrane frakcije in kosovne
odpadke. Prevzem ločeno zbranih frakcij
in kosovnih odpadkov v zbirnem centru je
uporabnikom zaračunan v sklopu izvajanja javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki, in sicer
za naslednje vrste odpadkov:
- papir in lepenka vseh vrst in velikosti, vključno
z odpadno embalažo iz papirja in lepenke,
- stekla vseh velikosti in oblik, vključno z
odpadno embalažo iz stekla,
- plastika, vključno z odpadno embalažo iz
plastike ali sestavljenih materialov,
- odpadki iz kovin, vključno z odpadno embalažo
iz kovin,
- les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
- oblačila,
- tekstil,
- jedilno olje in maščobe,
- barve, črnila, lepila in smole,
- detergenti,
- baterije in akumulatorji,
- odpadna električna in elektronska oprema,
- kosovni odpadki,
- nevarni odpadki iz gospodinjstev.
Uporabnikom, ki so vključeni v gospodarsko
javno službo zbiranja in predelave organskih
odpadkov, je v zbirnem centru omogočeno
oddajati zelen vrtni odrez. Prevzem teh odpadkov
je strošek v sklopu izvajanja javne službe
ravnanja z odpadki, ki se uporabnikom ne
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zaračunava ob dovozu. Uporabniki, ki niso
vključeni v gospodarsko javno službo zbiranja
in odvoza organskih odpadkov, nimajo pravice
v zbirnem centru brezplačno oddajati zelenega
vrtnega odreza.
Uporabniki lahko v zbirni center pripeljejo tudi
mešane komunalne odpadke, gradbene odpadke
ter druge odpadke, ki jih ustrezni predpisi ne
določajo kot ločeno zbrane frakcije, ki jih je
potrebno v zbirnem centru sprejemati v okviru
izvajanja javne službe. Stroški ravnanja s temi
odpadki niso vključeni v izvajanje javne službe
ter se uporabnikom zaračunajo ob dovozu v
zbirni center.
Izvajalec je uporabnike o načinu in pogojih
obratovanja dolžan obvestiti v lokalnem
glasilu.
Občina Mengeš zagotavlja lokacijo zbirnega
centra v Centru za ravnanje z odpadki Dob.
36. člen
Izvajalec mora pri upravljanju zbirnega centra:
a) pripraviti poslovnik o obratovanju,
b) varovati zbirni center pred sprejemom
odpadkov, ki nanj ne sodijo,
c) zagotavljati vse, s predpisi zahtevane ukrepe
za delovanje zbirnega centra,
d) voditi evidenco o vseh dovozih in odvozih
odpadkov z zbirnega centra,
e) zagotavljati varno obratovanje zbirnega
centra,
f) izvajati vse ukrepe, predpisane s tem
odlokom,
g) obveščati uporabnike o obratovanju zbirnega
centra.
37. člen
Izvajalec je dolžan o delovanju zbirnega centra
Občini Mengeš poročati najmanj enkrat letno
in sicer o:
a) količinah in vrstah odpadkov, ki so bile sprejete
in odpeljane v predelavo in odlaganje,
b) največjih povzročiteljih odpadkov.
VII. NEUREJENO ODLAGANJE
KOMUNALNIH ODPADKOV
38. člen
Za neurejeno odlaganje odpadkov šteje vsako
odlaganje odpadkov na mestih, ki niso urejena z
ustreznimi tehničnimi ukrepi in nimajo ustreznih
upravnih dovoljenj za odlaganje. Neurejeno
odlaganje odpadkov ni dovoljeno.
Odstranitev odpadkov iz prvega odstavka odredi
pristojni organ občinske uprave z odločbo.
39. člen
Nepravilno odložene odpadke je dolžan odstraniti
povzročitelj, če je ta znan oziroma določljiv.
V primeru, da povzročitelja ni mogoče odkriti,
odpadke po odredbi občinskega inšpektorja in na
stroške Občine odstrani izvajalec javne službe.
0

Če se povzročitelj ugotovi kasneje, ima Občina
pravico in dolžnost izterjati stroške odstranitve
nepravilno odloženih odpadkov.
40. člen
Odstranitev nepravilno odloženih odpadkov ali
plačilo stroškov odstranitve, ki jo opravi izvajalec
javne službe, se naloži lastniku zemljišča, na
katerem so odpadki odloženi, če se ugotovi,
da lastnik dovoljuje tako ravnanje, ne glede
na to, kdo je dejanski povzročitelj odlaganja
odpadkov.
41. člen
Če pristojni organ občinske uprave odkrije
neurejeno odlagališče odpadkov, ki niso
komunalni odpadki, o tem obvesti pristojen
državni organ.
VIII. INFORMIRANJE
42. člen
Izvajalec javne službe vsako leto v občinskem
glasilu objavi poročilo o količinah, vrstah
odpadkov, ki jih je v preteklem letu zbral, in o
smernicah ločenega zbiranja.
Izvajalec predstavi tudi, kaj je z odpadki naredil in
kako namerava z odpadki ravnati v prihodnje.
IX. NADZOR
43. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka
opravljajo pristojni organi občinske uprave in
Medobčinski inšpektorat in redarstvo.
44. člen
Pristojni organi občinske uprave in Medobčinski
inšpektorat in redarstvo imajo pravico kadarkoli
vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi
izvajalec javne službe, pri tem pa so dolžni
spoštovati varstvo osebnih podatkov.
X. KAZENSKE DOLOČBE
45. člen
Z globo 40 EUR se za prekršek kaznuje fizična
oseba, če:
1. njegov hišni kompostnik ne izpolnjuje
pogojev, kot to določa 6. odstavek 9a.
člena,
2. če v 30 dneh ne zagotovi ustreznosti hišnega
kompostnika, kot to določa 3. odstavek 9b.
člena,
3. ne omogoči pooblaščeni osebi pregled
kompostnika, kot to določa 7. odstavek 9a.
člena,
4. ne omogoči pooblaščeni osebi pregled
kompostnika, kot to določa 4. odstavek 9b.
člena,
5. gospodinjskih odpadkov ne zbira v tipiziranih
posodah, namenjenih za odvoz odpadkov ali
v kompostniku, kot to določa 2. odstavek 10.
člena,
6. občasno povečane količine mešanih

7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.

komunalnih odpadkov, ki je ni mogoče
odložiti v posode, ne odloži v tipizirane
vreče za komunalne odpadke, ki jih kupi
pri izvajalcu javne službe, kot to določa 3.
odstavek 10. člena,
v tipiziranih vrečah odlaga odpadke, ki se
zbirajo ločeno, kar prepoveduje 4. odstavek
10. člena,
dimenzije posod oziroma vrsto sredstev za
zbiranje gospodinjskih odpadkov ne prilagodi
količinam odpadkov, ki jih odlaga v posodo,
kot to določa 5. odstavek 10. člena,
na dan rednega odvoza posamezne vrste
odpadkov ne postavi zaprte posode oziroma
vreče za odvoz gospodinjskih odpadkov na
zbirno mesto, kot to določa 1. odstavek 11.
člena,
na dan rednega odvoza posamezne vrste
odpadkov ne pospravi oz. umakne posode
s ceste, ulice in pločnika, kot to določa 2.
odstavek 11. člena,
odlaga in zbira komunalne odpadke izven
posod in vreč, določenih v 6. odstavku
10. člena tega odloka, kar prepoveduje 1.
odstavek 12. člena,
ne čisti posode za odlaganje odpadkov redno,
kot to določa 14. člen,
v posode za zbiranje komunalnih odpadkov
odlaga tiste vrste odpadkov, za katere
posamezne posode niso namenjene, kar
prepoveduje 24. člen tega odloka.

Z globo 100 EUR se kaznuje samostojni podjetnik
posameznik in posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz 1.
odstavka tega člena.
Z globo 150 EUR se kaznuje pravna oseba,
ki stori prekršek iz 1. odstavka tega člena,
odgovorna oseba pa z globo 40 EUR.
46. člen
Z globo 80 EUR se za prekršek kaznuje fizična
oseba, če:
1. nima ustrezne posode za zbiranje posameznih
vrst odpadkov v skladu s tem odlokom, kot
to določa 1. odstavek 10. člena,
2. ne uredi zbirnega mesta za nemoteno
pobiranje gospodinjskih odpadkov, kot to
določa 4. odstavek 11. člena,
3. ne zagotovi ustrezne posode v roku, kot to
določa 13. člen,
4. v času trajanja prireditve prireditvenega
prostora ne opremi z ustreznimi posodami
za zbiranje odpadkov in ne zagotovi odvoza
komunalnih odpadkov, kot to določa 1.
odstavek 18. člena,
5. po končani prireditvi ne poskrbi, da se
prireditveni prostor očisti najpozneje v 6
(šestih) urah, kot to določa 2. odstavek 18.
člena.
Z globo 150 EUR se kaznuje samostojni podjetnik
posameznik in posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz 1.
odstavka tega člena.
Z globo 400 EUR se kaznuje pravna oseba,
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ki stori prekršek iz 1. odstavka tega člena,
odgovorna oseba pa z globo 80 EUR.
47. člen
Z globo 1.250 EUR se za prekršek kaznuje
izvajalec javne službe, če:
1. o načinu in urnikih zbiranja vseh vrst
komunalnih odpadkov uporabnikov ne
obvesti pravočasno, da bi lahko pripravili
komunalne odpadke za odvoz oziroma
zbiranje, kot to določa 1. odstavek 8. člena,
2. o spremembah zbiranja komunalnih odpadkov
uporabnikov ne obvesti najmanj 1 (en) mesec
pred začetkom veljavnosti sprememb, kot to
določa 2. odstavek 8. člena,
3. uporabnikov ne obvesti o primernih posodah
za zbiranje in odvoz gospodinjskih odpadkov
ali jih ne obvesti pravočasno o urnikih
odvozov posameznih vrst odpadkov, kot to
določa 7. odstavek 10. člena,
4. uporabniku ne priskrbi posode za zbiranje
gospodinjskih odpadkov, ki nastajajo pri
njem, kot to določa 8. odstavek 10. člena,
5. ne očisti takoj zbirnega mesta, kadar ga pri
praznjenju posod onesnaži, kot to določa 8.
odstavek 11. člena,
6. ne zagotovi ustrezne posode v roku, kot to
določa 13. člen,
7. enkrat mesečno ne očisti strojno notranjosti
posode za ločeno zbiranje organskih
odpadkov ali o tem ne vodi evidenc, kot to
določa 14. člen,
8. odvoza komunalnih odpadkov ne opravlja
po sprejetem odvoznem redu izvajalca ali
odvozni red ni javno objavljen in dostopen
vsem zainteresiranim, kot to določa 1.
odstavek 15. člena,
9. odpadkov z zbirnih mest ne odvaža, kot to
določa 2. odstavek 15. člena,
10. odpadkov ne odstrani najpozneje 1 (en)
dan po prenehanju vzroka, zaradi katerega
odpadkov ni bilo mogoče redno odpeljati
na dan rednega odvoza zaradi višje sile ali
katerih drugih ovir na cesti, kot to določa 4.
odstavek 15. člena,
11. ne vzpostavi evidence zavezancev za plačilo
storitev in evidence volumna posod pri
zavezancih, kot to določa 1. odstavek 17.
člena,
12. najmanj 1 (en) mesec pred začetkom zbiranja
na lokalno običajen način ne obvesti javnosti
o začetku in načinu ločenega zbiranja
komunalnih odpadkov, kot to določa 2.
odstavek 21. člena,
13. ne vzdržuje redno ali ne čisti redno posode
za ločeno zbiranje odpadkov na skupnih
zbiralnicah ali ne vzdržuje prostora na
območjih skupnih zbiralnic ločenih frakcij,
kot to določa 1. odstavek 22. člena,
14. ne vzdržuje redno posod za ločeno zbiranje
odpadkov na individualnih zbiralnicah
ločenih frakcij, kot to določa 2. odstavek 22.
člena,
15. ne nadomesti posode za zbiranje odpadkov,
v kolikor ne omogočajo več normalnega
odlaganja odpadkov in jih je treba nadomestiti,
kot to določa 3. odstavek 22. člena,
16. posode za ločeno zbiranje odpadkov niso
0

17.
18.
19.
20.

nedvoumno označene, za katere odpadke
so namenjene, kot to določa 1. odstavek 25.
člena,
ne organizira zbiranje kosovnih odpadkov iz
gospodinjstev najmanj dvakrat letno, kot to
določa 29. člen,
ne izpolnjuje obveznosti, kot jih določa 36.
člen,
ne poroča o delovanju zbirnega centra
najmanj enkrat letno, kot to določa 37.
člen,
vsako leto v občinskem glasilu ne objavi
poročila o količinah in vrstah odpadkov, ki
jih je v preteklem letu zbral, in o smernicah
ločenega zbiranja, kot to določa 42. člen.

Z globo 200 EUR se za prekršek iz 1. odstavka
tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba izvajalca
javne službe.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
48. člen
Občinski svet Občine Mengeš na predlog
izvajalca javne službe sprejme Pravilnik o
zbiranju in odlaganju odpadkov najkasneje do
01. 01. 2010.
49. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha
veljati Program oskrbe organskih odpadkov iz
gospodinjstev na območju občine Mengeš, ki ga
je sprejel Občinski svet Občine Mengeš na svoji
7. redni seji, dne 17. 05. 2007 (Uradni vestnik
Občine Mengeš, št.: 5/07).
50. člen
Uporaba drugega odstavka 15. člena tega odloka
se odloži do zagotovitve zabojnikov za ločeno
zbiranje drobne odpadne embalaže iz plastike ali
sestavljenih materialov in kovin na individualnih
zbiralnicah ločenih frakcij, vendar najkasneje do
01. 03. 2010.
51. člen
Uporaba 9b. člena tega odloka se odloži do 01.
03. 2010.
52. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi
v Uradnem vestniku Občine Mengeš, z dnem
uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini
Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št.:
7/00).
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 253-29/4
Datum: 10. 12. 2009

Župan
Franc Jerič

Na podlagi 49. a člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – Uradno
prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09), 19.
člena Odloka o organizaciji in delovnem področju
občinske uprave Občine Trzin (Uradni vestnik,
št. 5/99), …. člena Odloka o organizaciji in
delovnem področju občinske uprave Občine
Komenda (Uradno glasilo št. …), Odloka o
organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Lukovica (Uradno glasilo, št.
..), 19. člena Odloka o organizaciji in delovnem
področju občinske uprave Občine Mengeš
(Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 4/99), 24.
člena Odloka o organizaciji in delovnem področju
občinske uprave Občine Moravče (Uradni vestnik
Občine Moravče, št. 4/05) in 19. člena Odloka
o organizaciji in delovnem področju Občinske
uprave Občine Vodice (Uradno glasilo Občine
Vodice, št. 5/04), so Občinski svet Občine Trzin,
dne … , Občinski svet občine Komenda, dne …,
Občinski svet Občine Lukovica, dne…., Občinski
svet Občine Mengeš, dne 10 .12. 2009, Občinski
svet Občine Moravče, dne 02. 12. 2009 in
Občinski svet Občine Vodice, dne …., sprejeli
ODLOK
O USTANOVITVI SKUPNE
OBČINSKE UPRAVE »MEDOBČINSKI
INŠPEKTORAT IN REDARSTVO«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske
uprave (v nadaljevanju: skupna uprava), določi
njegovo ime in sedež, delovno področje, notranjo
organizacijo, vodenje, zagotavljanje sredstev
in drugih pogojev za njegovo delo ter določijo
pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in
njihovih organov v razmerju do skupne uprave.
2. člen
Občina Trzin, Občina Komenda, Občina
Lukovica, Občina Mengeš, Občina Moravče,
in Občina Vodice ustanovijo skupno upravo
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo« za
skupno opravljanje nalog občinske uprave na
področju inšpekcije in redarstva kot enovit
organ.
3. člen
Sedež skupne uprave je v Občini Trzin, Mengeška
cesta 9.
Skupna uprava uporablja žig okrogle oblike.
Ob zunanjem robu žiga je napis »Medobčinski
inšpektorat in redarstvo«, na notranjem delu
spodnjega roba »Trzin, Komenda, Lukovica«,
na notranjem delu zgornjega roba pa »Mengeš,
Moravče, Vodice«.
4. člen
Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema
sprememb in dopolnitev tega odloka ter
zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje
skupne uprave, za kar so pristojni občinski sveti,
izvršujejo župani občin ustanoviteljic.
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Župani soglasno imenujejo in razrešujejo
vodjo skupne uprave, sprejmejo kadrovski
načrt, program dela in finančni načrt skupne
uprave, nadzorujejo delo ter dajejo skupne
usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja
in delovanja skupne uprave.
II. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA
5. člen
Skupna uprava opravlja upravne, strokovne
in pospeševalne naloge občinskih uprav občin
ustanoviteljic in naloge v zvezi z zagotavljanjem
inšpekcijskega nadzora in redarstva.
Svoje naloge opravlja skupna uprava v skladu
z zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi
občin ustanoviteljic.
6. člen
Medobčinski inšpektorat in redarstvo je
prekrškovni organ občin ustanoviteljic skupne
uprave.
Pooblaščene uradne osebe medobčinskega
inšpektorata in redarstva vodijo prekrškovni
postopek in odločajo o prekrških iz občinske
pristojnosti, določenih z zakoni in drugimi
predpisi občin.
Plačane globe za prekrške, ki jih izreče
medobčinska inšpekcija in redarstvo, so prihodek
proračuna občine, na območju katerega je bil
prekršek storjen oziroma katere predpis je bil
kršen.
7. člen
Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske
pristojnosti nastopa skupna uprava kot organ
tiste občine ustanoviteljice, v katero krajevno
pristojnost zadeva spada.
Skupna uprava mora pri izvrševanju svojih
nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogah
tajnika občine oziroma direktorja občinske
uprave občine ustanoviteljice, v katero krajevno
pristojnost zadeva spada oziroma za katero
izvršuje nalogo.
Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom
zaposlenega v skupni upravi, odgovarjajo občine
ustanoviteljice solidarno.
8. člen
Skupno upravo vodi vodja, ki ga imenujejo in
razrešujejo župani občin ustanoviteljic soglasno,
v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih.
Vodja skupne uprave je vodja medobčinskega
inšpektorata in redarstva kot prekrškovnega
organa občin ustanoviteljic.

specializacijo ali magisterijem in najmanj šest
let delovnih izkušenj.
9. člen
Vodja skupne uprave odgovarja za izvrševanje
nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne
občine ustanoviteljice, županu in tajniku občine
oziroma direktorju občinske uprave te občine,
za delo skupne uprave v celoti pa skupaj vsem
županom občin ustanoviteljic.
Vodja skupne uprave predstavlja skupno upravo,
organizira opravljanje nalog, odloča v upravnih
zadevah iz pristojnosti uprave ter izvaja vse
druge naloge, ki so potrebne za zagotovitev
pravočasnega in strokovnega dela skupne
uprave.
10. člen
Občina, v kateri ima skupna uprava sedež,
ima za javne uslužbence skupne uprave status
delodajalca. Javni uslužbenci sklenejo delovno
razmerje z Občino Trzin.
Pravice in dolžnosti delodajalca izvršujejo župani
občin ustanoviteljic oziroma vodja skupne uprave
na podlagi njihovega pisnega pooblastila.
11. člen
Akt o sistemizaciji delovnih mest skupne uprave
sprejmejo župani občin ustanoviteljic soglasno.
III. SREDSTVA ZA DELO
12. člen
Sredstva za delo skupne uprave in druga materialna
sredstva zagotavljajo občine ustanoviteljice in
sicer po ključu ene šestine.
Dodatna sredstva za delo inšpektorata in
redarstva, ki se izvaja izključno v posamezni
občini, posamezna občina ustanoviteljica
zagotavlja v svojem proračunu skladno z
obsegom dela, ki ga določi v svojem letnem planu
za posamezno občino ustanoviteljico.
13. člen
Nakup opreme, ki je potrebna za delo skupne
uprave, naroči v skladu s predpisi o javnem
naročanju župan občine ustanoviteljice, v kateri
ima skupna uprava sedež. Izbiro najboljšega
ponudnika predlaga komisija. Župan vsake
od občin ustanoviteljic imenuje v komisijo
enega člana. Za naročila manjše vrednosti,
katerih zgornjo vrednost določijo župani občin
ustanoviteljic s posebnim sklepom, komisija
ni potrebna in jih skupni organ izpelje sam.
Odredbodajalec je vodja skupne uprave.

Vodja skupne uprave ima status uradnika na
položaju.

Stroški za uporabo upravnih prostorov, stroške
nabave in uporabe opreme, obratovalne stroške
in stroške vzdrževanja, si občine ustanoviteljice
skupne uprave delijo v razmerju, določenim v
prejšnjem členu.

Vodja skupne uprave mora imeti univerzitetno
izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s

14. člen
Skupna uprava je neposredni uporabnik proračuna

0

občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež.
Finančni načrt skupne uprave, ki ga na predlog
vodje skupne uprave določijo župani občin
ustanoviteljic, je vključen v proračun občine
ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava
sedež.
Občine soustanoviteljice zagotovijo sredstva
za skupno upravo v finančnih načrtih svojih
občinskih uprav na posebni postavki. Finančni
načrt skupne uprave je priloga k njihovim
proračunom.
Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta
skupne uprave je njen vodja, ki je tudi skrbnik
prihodkov.
15. člen
Skupna uprava opravlja tekoče upravne in druge
naloge za svoje potrebe. V kolikor posamezne
tekoče in upravne naloge za skupno upravo
opravlja občinska uprava občine ustanoviteljice,
so ostale občine dolžne kriti te stroške v skladu z
12. členom tega odloka, za kar se sklene posebna
pogodba.
IV. MEDSEBOJNE PRAVICE
IN OBVEZNOSTI OBČIN
USTANOVITELJIC
16. člen
Župani občin ustanoviteljic s sporazumom
podrobneje uredijo način izvrševanja medsebojnih
pravic, obveznosti in odgovornosti, določenih s
tem odlokom.
17. člen
Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za
izstop iz skupne uprave tako, da svojo namero
pisno poda županom soustanoviteljic najmanj 12
mesecev pred izstopom. Občina lahko izstopi s
1. 1. naslednjega leta, po izteku 12-mesečnega
obdobja po podani pisni nameri, ko se začne novo
proračunsko obdobje, v kolikor izpolni pogoje,
določene v nadaljevanju tega člena. Odločitev
sprejme občinski svet in jo pošlje vsem občinam
ustanoviteljicam.
Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko
poravna vse obveznosti do skupne uprave na
podlagi tega odloka in sporazuma iz 16. člena
tega odloka. Z odločitvijo o izstopu občina
prevzame sorazmerni del zaposlenih v skupnem
organu, po ključu, določenem v 12. členu tega
odloka, v kolikor se občine ne dogovorijo
drugače.
V primeru, da želi v skupno upravo pristopiti
nova občina, se morajo s tem strinjati vse občine
ustanoviteljice.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
V tridesetih dneh po uveljavitvi tega odloka
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sprejmejo župani občin ustanoviteljic akt o
sistemizaciji delovnih mest v skupni upravi in
kadrovski načrt skupne uprave. V nadaljnjih
tridesetih dneh v skladu z Zakonom o javnih
uslužbencih imenujejo vodjo skupne uprave.
Javni uslužbenci, zaposleni v organu na dan
uveljavitve tega odloka, se razporedijo v skladu
z notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih
mest v skupni upravi v roku tridesetih dni po
sprejetju akta o sistemizaciji delovnih mest in v
skladu z veljavno zakonodajo.
19. člen
Skupna uprava nadaljuje s svojim delom v
skladu s tem odlokom. Z dnem uveljavitve
tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi
Medobčinskega inšpektorata – organa skupne
uprave (Uradni list RS, št. 120/05).
Vsa opravila, vezana na spremembo naziva
skupne občinske uprave, mora vodja skupne
občinske uprave urediti v roku dveh mesecev po
uveljavitvi tega odloka.
20. člen
Župani občin ustanoviteljic objavijo ta odlok v
uradnem glasilu svoje občine v petnajstih dneh
po sprejemu na seji tistega občinskega sveta,
ki je o odloku o ustanovitvi skupne uprave
zadnji odločal. Odlok začne veljati osmi dan
po objavi.
21. člen
Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh
občinah ustanoviteljicah in se začne uporabljati
osmi dan po zadnji objavi.
Številka:
Datum:
		

Občina Trzin
Župan
Tone Peršak

Številka:
Datum:
		

Občina Komenda
Župan
Tomaž Drolc

Številka:
Datum:
		

Občina Lukovica
Župan
Matej Kotnik

Številka: 242-29/4
Datum: 10.12.2009
		

Občina Mengeš
Župan
Franc JERIČ

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29.
člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU
in 110/02-ZDT-B in 22. člena Statuta Občine
Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št.
5/99, 3/01, 8/06) je Občinski svet Občine Mengeš
na svoji 29. redni seji, dne 10. decembra 2009
sprejel
ODLOK
O SPREMEMBI ODLOKA
O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ
ZA LETO 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Mengeš za leto
2009 (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/08,
11/08 in 3/09), se spremeni 2. člen tako, da se
glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani
prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji
do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin
kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/
Konto/Podkonto
Proračun leta 2009
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)

5.533.977,00

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

5.273.877,00

70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek
		
in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki
		
na blago in storitve
706 Drugi davki

4.252.477,00
3.480.327,00
590.150,00
182.000,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI
1.021.400,00
710 Udeležba na dobičku
		
in dohodki od premoženja 196.000,00
711 Takse in pristojbine
0,00
712 Globe in druge denarne kazni 9.400,00
713 Prihodki od prodaje
		
blaga in storitev
6.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki
810.000,00

II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)

6.211.294,50

40 TEKOČI ODHODKI
1.972.171,50
400 Plače in drugi izdatki
		
zaposlenim
364.070,00
401 Prispevki delodajalcev za
		
socialno varnost
48.525,00
402 Izdatki za blago
		
in storitve
1.535.913,50
409 Rezerve
23.663,00
41 TEKOČI TRANSFERI
2.085.221,00
410 Subvencije
835,00
411 Transferi posameznikom
		
in gospodinjstvom
395.300,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam
		
in ustanovam
643.254,00
413 Drugi tekoči domači
		
transferi
1.045.832,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.127.702,00
420 Nakup in gradnja
		
osnovnih sredstev
2.127.702,00
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 23.200,00
432 Investicijski transferi
		
proračunskim uporabnikom 26.200,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 		
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
			
-677.317,50
B. RAČUN FINANČNIH
TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov/
Konto/Podkonto
Proračun leta 2009
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
0,00
75 PREJETA VRAČILA
DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil

0,00
0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA

72 KAPITALSKI PRIHODKI
40.300,00
720 Prihodki od prodaje
		
osnovnih sredstev
5.300,00
722 Prihodki od prodaje
		
zemljišč in neopredmetenih
		
dolgoročnih sredstev
35.000,00

Skupina/Podskupina kontov/
Konto/Podkonto
Proračun leta 2009

74 TRANSFERNI PRIHODKI
219.800,00
740 Transferni prihodki iz drugih
		
javnofinančnih institucij
119.800,00
741 Prejeta sredstva iz državnega
		
proračuna iz sredstev proračuna
		
Evropske unije
100.000,00

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)		
			
-677.317,50
X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)
0,00

Številka:
Datum:
		

Občina Moravče
Župan
Martin Rebolj

Številka:
Datum:
		

Občina Vodice
Župan
Brane Podboršek

0
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VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

0,00
0,00
0,00

XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+X.-IX.)

677.317,50

XII. STANJE SREDSTEV
NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRET. LETA

677.317,50

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti
neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na
naslednje programske dele: področja proračunske
porabe, glavne programe in podprograme,
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen
na proračunske postavke, te pa na podskupine
kontov in podkonte, določene s predpisanim
kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih
postavk in načrt razvojnih programov sta prilogi
k temu odloku in se objavita na spletni strani
Občine Mengeš«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 247-29/4
Datum: 10. 12. 2009

Župan
Franc Jerič

Priloge:
1. Posebni del proračuna Občine Mengeš za leto
2009
2. Načrt razvojnih programov 2009 -2013

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07, 29. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU,
127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08 in 49/09)
in 22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni
vestnik Občine Mengeš, št. 5/99, 3/01 in 8/06)
je Občinski svet Občine Mengeš na 29. seji, dne
10. decembra 2009 sprejel
ODLOK O PRORAČUNU
OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem Odlokom se za Občino Mengeš za leto
2010 določajo proračun, postopki izvrševanja
proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev
občine in javnega sektorja na ravni občine (v
nadaljnjem besedilu: proračun).
0

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA
PRORAČUNA IN STRUKTURA
POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina
splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki
in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni
skupine kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin
kontov določa v naslednjih zneskih:
						
A. BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/
Konto/Podkonto
Proračun leta 2010
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)

6.815.450

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

5.778.450

70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek
		
in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago
		
in storitve
706 Drugi davki

4.359.550
3.500.000
629.550

401
		
402
403
409

Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
Izdatki za blago in storitve
Plačila domačih obresti
Rezerve

61.235
1.460.284
0
23.600

41 TEKOČI TRANSFERI
2.401.016
410 Subvencije
0
411 Transferi posameznikom
		
in gospodinjstvom
402.740
412 Transferi neprofitnim organizacijam
		
in ustanovam
1.915.236
413 Drugi tekoči domači transferi 83.040
414 Tekoči transferi v tujino
0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja
		
osnovnih sredstev

3.003.800
3.003.800

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
432 Investicijski transferi
		
proračunskim uporabnikom

0
0

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 		
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
- 500.000
B. RAČUN FINANČNIH
TERJATEV IN NALOŽB

230.000
0

Skupina/Podskupina kontov/
Konto/Podkonto
Proračun leta 2009

71 NEDAVČNI PRIHODKI
1.418.900
710 Udeležba na dobičku
		
in dohodki od premoženja
138.600
711 Takse in pristojbine
4.000
712 Globe in druge denarne kazni
7.400
713 Prihodki od prodaje blaga
		
in storitev
5.000
714 Drugi nedavčni prihodki
1.263.900

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJAKAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

0
0
0
0

72 KAPITALSKI PRIHODKI
435.000
720 Prihodki od prodaje
		
osnovnih sredstev
245.000
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč
		
in neopredmetenih dolgoročnih
		
sredstev
190.000

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)

0

73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
		
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
		
proračuna in sredstev
		
proračuna Evropske unije
II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki
		
zaposlenim

0
0

602.000
44.000
558.000
7.315.450
1.910.634
365.515

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
		
in finančnih naložb
442 Poraba sredstev kupnin
		
iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
		
v javnih skladih in drugih oseba
		
javnega prava, ki imajo premoženje
		
v svoji lasti

0
0

0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)		
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov/
Konto/Podkonto
Proračun leta 2009
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0
0

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
		
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

0
0
0
0
0
0

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE )
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
- 500.000,00
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)

0

500.000,00

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
31. 12. PRET. LETA
500.000
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti
neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na
naslednje programske dele: področja proračunske
porabe, glavne programe in podprograme,
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen
na proračunske postavke, te pa na podskupine
kontov in konte, določene s predpisanim kontnim
načrtom.

6. člen
(največji dovoljeni obseg
prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu
razpiše javno naročilo za celotno vrednost
projekta, ki je vključen v načrt razvojnih
programov, če so zanj načrtovane pravice
porabe na proračunskih postavkah v sprejetem
proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih
letih za investicijske odhodke in investicijske
transfere, ne sme presegati 70 % pravic porabe
v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2011 70 % navedenih pravic porabe
in
2. v ostalih prihodnjih letih 70 % navedenih
pravic porabe.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega
člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti
z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi
teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in
prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike,
telefona, vode, komunalnih storitve in drugih
storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.

FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka
77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine
1.000,00 € odpiše oziroma delno odpiše plačilo
dolga.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN
POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA
SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki
v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov
izdatkov nad prejemki v računu finančnih
terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2010 ne
bo zadolžila.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega
odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem
načrtu neposrednega uporabnika in načrtu
razvojnih programov.

11. člen
(začasno financiranje v letu 2011)
V obdobju začasnega financiranja Občine
Mengeš v letu 2011, če bo začasno financiranje
potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o
določitvi začasnega financiranja.

3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske
postavke.

7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v
načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih
vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora
predhodno potrditi občinski svet.

12. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem vestniku Občine Mengeš.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so prihodki,
določeni v prvem stavku prvega odstavka 43.
člena ZJF.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v
tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz
predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt
razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih
postavk – podskupine kontov in načrt razvojnih
programov sta prilogi k temu odloku in se
objavita na spletni strani Občine Mengeš.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA
PRORAČUNA

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je
zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna
ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem
delu proračuna med glavnimi programi v okviru
področja proračunske porabe odloča župan,
tako da seštevek vseh prerazporeditev znotraj
posameznega področja proračunske porabe
(glavnega programa) ne presega 10 % višine tega
področja proračunske porabe.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v
mesecu septembru in konec leta z zaključnim
računom poroča občinskemu svetu o veljavnem
proračunu za leto 2010 in njegovi realizaciji.
0

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih
programov na podlagi odločitve občinskega
sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v
višini 23.600,00 €.

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 248-29/4
Datum: 10. 12. 2009
Župan
Franc Jerič
PRILOGA:
Posebni del proračuna
in načrt razvojnih programov

Na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske
rezerve za namene iz drugega odstavka 49.
člena ZJF do višine 23.600,00 € župan in o tem
s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA
IN PRODAJE STVARNEGA IN
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Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list
RS, št. 22/98, 15/03), Nacionalnega programa
športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS,
št. 24/00), Pravilnika o vrednotenju športnih
programov v Občini Mengeš (Uradni vestnik
Občine Mengeš št. 03/2008)) in 22. člena Statuta
Občine Mengeš (Uradno glasilo Občine Mengeš
št. 5/99, 3/01, 8/06) je Občinski svet Občine
Mengeš na svoji 29. seji, dne 10. decembra
2009 sprejel
LETNI PROGRAM ŠPORTA
V OBČINI MENGEŠ
ZA LETO 2010
1. člen
Letni program športa Občine Mengeš za leto 2010
opredeljuje programe športa, ki se sofinancirajo s
sredstvi občinskega proračuna, njihovo vsebino
ter višino in namen sredstev, predvidenih v
občinskem proračunu.
2. člen
V proračunu Občine Mengeš za leto 2010 bodo
sredstva za Razpis – šport na proračunskih
postavkah 18029 v okvirni višini 7.700,00 EUR
in 18013 v okvirni višini 48.600,00 EUR, skupaj
56.300,00 EUR za:
- sofinanciranje programov športa in uporabe
športnih objektov
- strokovne in razvojne naloge na področju
športa
3. člen
S sredstvi za Razpis – šport se bodo sofinancirali
naslednji programi športa, uporaba športnih
objektov ter strokovne in razvojne naloge na
področju športa v Občini Mengeš glede na
vsebino:
1. Š portna vzgoja otrok ,
mladine in študentov, ki se
prostovoljno ukvarjajo s
športom zunaj obveznega
izobraževalnega programa
1.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok:
• Zlati sonček
•		 Akcija Ciciban planinec
•		 Ostali programi, ki jih organizirajo izvajalci športnih programov za predšolske
otroke
V okviru teh programov Občina Mengeš
sofinancira propagandno gradivo, strokovni kader
(v primeru, da se programi ne izvajajo v rednem
delovnem času) in najem objektov za izvedbo
največ 60-urnih programov za skupine, v katerih
je največ 20 otrok.
Sredstva, namenjena sofinanciranju navedenih
vsebin športa znašajo 1,0% celotnega zneska
proračunske postavke 18013.
1.2 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok:
•		 Zlati sonček
•		 Krpan
•		 Naučimo se plavati
•		 Mladi planinec, planinska šola, planinski
tabor
0

V okviru zgoraj navedenih programov Občina
Mengeš sofinancira strokovni kader in
propagandno gradivo, pri programu »naučimo
se plavati« strokovni kader za izvedbo 10-urnih
tečajev plavanja za učence prvih razredov
osnovne šole za skupine, v katerih je največ
10 otrok
•		 Drugi programi za skladen razvoj gibalnih
sposobnosti otrok in mladostnikov
V okviru teh programov Občina Mengeš
sofinancira propagandno gradivo, organizacijo in
izpeljavo občinskih, regijskih in državnih šolskih
prvenstev ter udeležbo na teh prvenstvih, najem
objektov za največ 80-urne programe za skupine,
v katerih je največ 20 otrok.
Sredstva, namenjena sofinanciranju navedenih
vsebin športa znašajo 1,0% celotnega zneska
proračunske postavke 18013.
1.3 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni
in vrhunski šport (6 -15 let)
•		 cicibani in cicibanke 240 ur
•		 mlajši dečki in mlajše deklice 240 – 300
ur
•		 starejši dečki in starejše deklice 300
– 800 ur
V okviru teh programov Občina Mengeš
sofinancira najem objektov, strokovni kader ter
materialne stroške programov. Najvišje število
ur sofinanciranja strokovnega kadra in najema
objektov je opredeljeno v Merilih za vrednotenje
športa v Občini Mengeš, ki so sestavni del
Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini
Mengeš.
Sredstva, namenjena sofinanciranju navedenih
vsebin športa znašajo 37,6% celotnega zneska
proračunske postavke 18013.
1.4 Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami:
•		 programi prilagajanja otrok na vodo
•		 programi jahanja
•		 programi iger z žogo
•		 drugi programi za otroke s posebnimi
potrebami
V okviru teh programov Občina Mengeš
sofinancira najem objektov in strokovni kader
za izvedbo 80-urnih programov za skupine, v
katerih je največ 10 otrok.
Občina Mengeš v letu 2010 ne predvideva
sredstev za sofinanciranje tovrstne dejavnosti.
1.5 Interesna športna vzgoja mladine 15-20 let:
•		 programi športa, katerih namen je
izboljšanje športnih znanj, zagotavljanje
psihofizičnih sposobnosti mladine,
odpravljanje negativnih vplivov sodobnega
življenja, preprečevanju zdravju škodljivih
razvad in zadovoljevanje človekovih
potreb po igri in tekmovalnosti.
V okviru teh programov Občina Mengeš
sofinancira najem objektov in strokovni kader za
izvedbo največ 80-urnih programov za skupine, v
katerih je največ 20 mladih, priprava programov,
organizacija tekmovanj.
Sredstva, namenjena sofinanciranju navedenih
vsebin športa znašajo 4,2% celotnega zneska
proračunske postavke 18013.

•

1.6 Športna vzgoja mladine, usmerjene v
kakovostni in vrhunski šport (od 15 do 18
oz. 20 let):
•		 kadeti in kadetinje
•		 Mladinci in mladinke
V okviru teh programov Občina Mengeš
sofinancira najem objektov in strokovni kader za
izvedbo programov, ki obsegajo največ 1100 ur,
nezgodno zavarovanje, materialni stroški.
Sredstva, namenjena sofinanciranju navedenih
vsebin športa znašajo 25,0% celotnega zneska
proračunske postavke 18013.
•

1.7 Športna vzgoja mladine s posebnimi
potrebami:
•		 programi športne vadbe, tekmovanj in
tečajev
•		 posebni programi za posamezne vrste
primanjkljajev oziroma ovir
V okviru teh programov Občina Mengeš
sofinancira najem objektov in strokovni kader
za izvedbo 80-urnih programov za skupine, v
katerih je največ 10 mladih.
Občina Mengeš v letu 2010 ne predvideva
sredstev za sofinanciranje tovrstne dejavnosti.
•

1.8 Interesna športna dejavnost študentov:
•		 Programi športa, ki so dopolnilo
intelektualnemu delu študentov in
pripomorejo k polnejši uresničitvi človeka,
bogastvu njegovega telesnega in duševnega
zdravja ter integriteti osebnosti.
V okviru teh programov Občina Mengeš
sofinancira najem objektov in strokovni kader za
izvedbo največ 80-urnih programov za skupine,
v katerih je največ 20 študentov.
Občina Mengeš v letu 2010 ne predvideva
sredstev za sofinanciranje tovrstne dejavnosti.
2.

Športna rekreacija
•		 Programi vadbe v različnih športnih
panogah
V okviru teh programov Občina Mengeš
sofinancira najem objektov za izvedbo 80-urnih
programov za skupine, v katerih je največ 20
članov in članic. Za socialno in zdravstveno
ogrožene občane ter občane, starejše od 65 let
pa Občina Mengeš sofinancira tudi strokovni
kader.
Sredstva, namenjena sofinanciranju teh
programov znašajo 11,0% celotnega zneska
proračunske postavke 18013.
3.

Kakovostni šport
•		 Programi priprav in tekmovanj ekip in
posameznikov, registriranih športnikov,
ki nimajo objektivnih strokovnih,
organizacijskih in materialnih možnosti
za vključitev v program vrhunskega športa
in ki jih program športne rekreacije ne
zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik
razvoja športa.
V okviru teh programov Občina Mengeš
sofinancira najem objektov za izvedbo največ
320-urnih programov.
Sredstva, namenjena sofinanciranju teh pro-
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gramov znašajo 6,2% celotnega zneska proračunske postavke 18013.

sredstev za sofinanciranje tovrstne dejavnosti.

4.

9. Založniška dejavnost
Občina Mengeš lahko sofinancira dejavnost
izdajanja strokovne literature in drugih
periodičnih in občasnih športnih publikacij ter
propagandno gradivo za športne dejavnosti v
Občini Mengeš.
Občina Mengeš v letu 2010 ne predvideva
sredstev za sofinanciranje tovrstne dejavnosti.

Vrhunski šport
•		 Programi priprav in tekmovanj športnikov,
ki imajo status mednarodnega, svetovnega
ali perspektivnega razreda
V okviru teh programov Občina Mengeš
sofinancira izvedbo programov v obsegu največ
1200 ur za vrhunske športnike v individualnih
športnih panogah ter za ekipe v kolektivnih
športnih panogah, katerih člani so kategorizirani
vrhunski športniki.
Občina Mengeš v letu 2010 ne predvideva
sredstev za sofinanciranje tovrstne dejavnosti.
5.

Šport invalidov
•		 Programi z namenom ohranjanja gibalnih
sposobnosti in zdravja, revitalizacije,
resocializacije, razvedrila in tekmovanja
invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s
športom
V okviru teh programov Občina Mengeš
sofinancira najem objektov in strokovni kader za
izvedbo 80-urnih programov za skupine v katerih
je največ 10 invalidov.
Občina Mengeš v letu 2010 ne predvideva
sredstev za sofinanciranje tovrstne dejavnosti.
6. Športni objekti
Na podlagi Meril za vrednotenje športa v Občini
Mengeš, se upravljavcem teh športnih objektov
sofinancira objekte, ki jih lahko uporabljajo vsi
občani – v času, ko se na teh objektih ne izvaja
letni program športa.
Občina Mengeš v letu 2010 ne predvideva
s re d s t e v z a s o f i n a n c i r a n j e t o v r s t n e
dejavnosti.
7. Izobraževanje , usposabljanje
in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov v športu:
Občina Mengeš sofinancira izobraževanje in
usposabljanje strokovnih delavcev, ki delajo
pri izvajalcih športnih programov v Občini
Mengeš in se obvežejo, da bodo pri teh izvajalcih
opravljali strokovno delo še najmanj tri leta ter
izpopolnjevanje strokovnih delavcev, ki delajo pri
izvajalcih športnih programov v Občini Mengeš
že najmanj eno leto. Izobraževanje, usposabljanje
in izpopolnjevanje strokovnih kadrov poteka s
sodelovanjem Inštituta za šport in OKS-ZŠZ.
Občina Mengeš v letu 2010 ne predvideva
sredstev za sofinanciranje tovrstne dejavnosti.
8. Znanstveno - raziskovalna
dejavnost:
Občina Mengeš lahko sofinancira
znanstvenoraziskovalne projekte, katerih izsledki
imajo aplikativno vrednost na področju športa
v Občini Mengeš. Hkrati morajo biti finančna
sredstva, namenjena kritju preostalega dela
stroškov za posamezen projekt iz drugih virov,
zagotovljena v celoti.
Občina Mengeš v letu 2010 ne predvideva
0

10. Velike mednarodne, državne,
medobčinske in občinske
športne prireditve
Občina Mengeš sofinancira materialne stroške
športnih prireditev, ki jih opredeljuje 52. člen
Zakona o športu, medobčinske in občinske
prireditve, ki imajo namen pospeševati motivacijo
za šport in športno aktivnost ter imajo promocijski
učinek na šport, gospodarstvo in turizem.
Med te prireditve se ne štejejo šolska športna
tekmovanja.
Sredstva namenjena sofinanciranju teh vsebin
znašajo 14,0% celotnega zneska proračunske
postavke 18013.
11. Informacijski sistem na področju športa
Občina Mengeš lahko za svoje potrebe sofinancira
programe izdelave informacijskih baz na
področju organizacije športa, športnih objektov,
financiranja športa in športnih programov ter
razvide, ki so določeni z Zakonom o športu, prav
tako pa tudi nakup za to potrebnih tehnoloških
pripomočkov.
Občina Mengeš v letu 2010 ne predvideva
sredstev za sofinanciranje tovrstne dejavnosti.
12. Delovanje društev in športnih
zvez, ki opravljajo na ravni
lokalne skupnosti strokovne,
organizacijske in razvojne
naloge v športu
Občina Mengeš s sredstvi za kritje osnovnih
materialnih stroškov in plačilo storitev, povezanih
z njihovo dejavnostjo, sofinancira delovanje
športnih društev in zvez, ki na občinski ravni
opravljajo strokovne, organizacijske in razvojne
naloge v športu.
Sredstva namenjena sofinanciranju tega delovanja znašajo 100% celotnega zneska proračunske postavke 18029.
4. člen
Občina Mengeš mora najpozneje v dveh mesecih
po sprejemu proračuna objaviti Javni razpis za
zbiranje predlogov za sofinanciranje vsebin in
programov, naštetih v tretjem členu Letnega
programa športa.
Delitev sredstev, predvidenih za sofinanciranje
posameznih vsebin oziroma programov med
kandidate, ki se bodo prijavili na Javni razpis,
se bo opravila v skladu z Merili za vrednotenje

športa v Občini Mengeš, ki so sestavni del
Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini
Mengeš.
V primeru, da se za izvajanje določenega
programa oziroma vsebine Letnega programa
športa, na Javni razpis ne prijavi noben kandidat,
se sredstva, namenjena temu programu oziroma
vsebini, razdelijo v enakovrednih deležih na
druge programe oziroma vsebine.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 251 -29/4
Datum: 10.12. 2009

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/79, 10/98 in 74/98) in 22. člena Statuta Občine
Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št.
5/99, 3/01), je Občinski svet Občine Mengeš na
29. redni seji dne 10. decembra 2009 sprejel
naslednji
SKLEP
O DOLOČITVI VREDNOSTI
POVPREČNE GRADBENE CENE
NA PODROČJU OBČINE MENGEŠ
ZA LETO 2010 TER VREDNOSTI
ZEMLJIŠČ IN ODŠKODNIN ZA TRAJNE
USTANOVITVE SLUŽNOSTI
1. člen
1. Povprečna gradbena cena ( PGC ) za 1m2
stanovanjske površine na območju občine
Mengeš znaša: 938,40 eur/m2
2. Pri izračunu vrednosti stavbnega zemljišča
v primeru prodaje zemljišča, ki je v lasti
Občine Mengeš, in v naravi predstavlja
manjšo povečavo gradbene parcele sosednjega
zemljišča na območju Občine Mengeš je za
posamezna območja upoštevati naslednje
odstotke od PGC:
- območje naselja Mengša
8% od PGC
- območje naselja Loka pri Mengšu
			
7% od PGC
- območje naselja Topole in Dobeno
			
6% od PGC
3. Pri izračunu vrednosti stavbnega zemljišča v
primeru prodaje zemljišča Občini Mengeš, ki v
naravi predstavlja, zemljišča ki so bila ali bodo
uporabljena za gradnjo javnih cest in drugih
javnih površin je za posamezna območja
upoštevati naslednje odstotke od PGC:
- območje naselja Mengša
2% od PGC
- območje naselja Loka pri Mengšu
			
1,75% od PGC
- območje naselja Topole in Dobeno
			
1,50% od PGC
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Župan
Franc Jerič

4. Pri izračunu odškodnin za trajno ustanovitev
služnosti vgradnje in vzdrževanja komunalne
infrastrukture za 1/m2 zemljišča je za
posamezna območja upoštevati naslednje
odstotke od PGC, glede na območje in
namembnost zemljišča.
KMETIJSKO STAVBNO
- območje naselja
0,15% od PGC 1% od PGC
Mengša
- območje naselja
0,13% od PGC 0,9 % od PGC
Loka pri Mengšu
- območje naselja
0,11% od PGC 0,8 % od PGC
Topole in Dobeno

5. V primerih iz točke 3 in 4, vse stroške prenosa
lastninske pravice plača Občina Mengeš, v
primeru iz tč. 2 pa vse stroške plača kupec.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem vestniku Občine Mengeš, uporablja pa
se od 1. 1. 2010 dalje.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 244 -29/4
Datum: 10.12 2009

Župan
Franc Jerič

Na podlagi 61. člen Zakona o stavbnih zemljiščih
(Ur.list SRS 18/1984, 32/1985, 33/1989, Ur.list
RS 24/1992) in v povezavi s l. točko l. odstavka
56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur.
list RS 44/1997), 218. člena Zakona o graditvi
objektov (Ur.list RS 110/02, 47/04, 126/07,
17. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča ( Uradni vestnik Občine
Mengeš št. 30/97, 5/2001) ter 22.člena Statuta
občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš,
št. 5/99, št. 3/01, 8/06), 20 člena Poslovnika
Občinskega sveta Občine Mengeš (Uradni
vestnik Občine Mengeš, št. 5/99, št. 3/01, 1/07)
je Občinski svet Občine Mengeš na svoji 26. seji
dne 10. decembra 2009 sprejel
SKLEP
O VREDNOSTI TOČKE
ZA IZRAČUN NADOMESTILA
ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
NA OBMOČJU OBČINE MENGEŠ ZA
LETO 2010
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Mengeš
za leto 2010 znaša 0,00123 eur.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem vestniku Občine Mengeš, uporablja pa
se od 1. 1. 2010 dalje.

SKLEP
O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE
ZA IZRAČUN KOMUNALNE TAKSE ZA
LETO 2010
Vrednost točke za izračun komunalne takse od
1.1.2010 do 31. 12. 2010 znaša 0,055 Eur.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 245-29/4
Datum: 10. 12. 2009

0

Župan
Franc Jerič

Številka: 249 -29/4
Datum: 10.12. 2009

Številka: 246-29/4
Datum: 10. 12. 2009

Župan
Franc Jerič

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – prečiščeno besedilo
in 21/06 – Odl. US, 60/07), 22. člena Statuta
Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš,
št. 5/99, 3/01 in 8/06) je Občinski svet Občine
Mengeš na svoji 29. redni seji dne 10. decembra
2009 sprejel naslednji
SKLEP
O SPREJEMU OKVIRNEGA
PROGRAMA DELA IN TERMINSKEGA
PLANA SEJ OBČINSKEGA SVETA ZA
LETO 2010
Občinski svet Občine Mengeš sprejme okvirni
program dela in terminski plan sej Občinskega
sveta občine Mengeš za leto 2010.
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(Uradni list RS, št. 100/05 – prečiščeno besedilo
in 21/06 – Odl. US, 60/07), 22. člena Statuta
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Župan
Franc Jerič

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – prečiščeno besedilo
in 21/06 – Odl. US, 60/07), 22. člena Statuta
Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš,
št. 5/99, 3/01 in 8/06) je Občinski svet Občine
Mengeš na svoji 29. redni seji dne 10. decembra
2009 sprejel naslednji
SKLEP
O POGODBI O PRISTOPU OBČIN
ŠIRŠE LJUBLJANSKE REGIJE K
SOFINANCIRANJU NADGRADNJE
REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z
ODPADKI LJUBLJANA - RCERO
Občinski svet Občine Mengeš pooblašča župana,
da podpiše in sklene »Pogodbo o pristopu
občin širše Ljubljanske regije k sofinanciranju
nadgradnje regijskega centra za ravnanje z
odpadki Ljubljana – RCERO Ljubljana.«

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – prečiščeno besedilo
in 21/06 – Odl. US, 60/07), 22. člena Statuta
Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš,
št. 5/99, 3/01 in 8/06) je Občinski svet Občine
Mengeš na svoji 29. redni seji dne 10. decembra
2009 sprejel naslednji
SKLEP
O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA
PODELJEVANJE PRIZNANJ
Občinski svet Občine Mengeš imenuje g. Antona
Hribarja, stanujoč Gregčeva 4, Mengeš, za
člana Komisije za podeljevanje priznanj Občine
Mengeš.
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Župan
Franc Jerič

